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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Komunikasi  

a. Definisi Komunikasi 

  Istilah komunikasi atau dalam bahasa inggris communication 

berasal dari kata Latin communication, dan bersumber dari kata communis 

yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Jadi, 

kalau dua orang terlibat dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk 

percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada 

kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan.
13

 

  Lain halnya dengan Steven, justru ia mengajukan sebuah definisi 

yang luas, bahwa komunikasi terjadi kapan saja suatu organisme memberi 

reaksi terhadap suatu objek atau simuli. Apakah itu berasal dari seorang 

atau lingkungan sekitarnya. Misalnya seorang berlindung pada suatu 

tempat karena diserang badai, atau kedipan mata sebagai reaksi terhadap 

sinar lampu, juga adalah peristiwa komunikasi.
14

 

  Everett M. Rogers seorang pakar Sosiologi Pedesaan amerika yang 

telah banyak memberi perhatian pada studi riset komunikasi, khususnya 

dalam hal penyebaran inovasi membuat definisi bahwa: “Komunikasi 

adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu 

penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku 

mereka.”
15

 

   Definisi ini kemudian dikembangkan oleh Rogers bersama D. 

Lawrence Kincaid (1981) sehingga melahirkan suatu definisi baru yang 
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menyatakan bahwa : “komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang 

atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu 

sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang 

mendalam”.
16

 

   Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat 

dilancarkan secara efektif, para peminat komunikasi sering kali mengutip 

paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyanya, The 

Structure and Function of Communication in Society. Lasswell 

mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah 

menjawab pertanyaan sebagai berikut : Who Says What In Which Channel 

To Whom With What Effect?
17

 

b. Unsur-unsur Komunikasi 

 Paradigma lasswell diatas menunjukkan bahwa komunikasi  

meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, 

yakni :
18

 

a. Komunikator (communicator, source, sender) 

b. Pesan (Message) 

c. Media (channel, media) 

d. Komunikan (communicant, communicatee, receiver, recipient) 

e. Efek (effect, impact, influence) 

Jadi, berdasarkan paradigma lasswell tersebut, komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui 

media yang menimbulkan efek tertentu. 

c. Fungsi komunikasi 

 Rudolph F. Verderber mengemukakan bahwa komunikasi 

mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi sosial, yakni untuk tujuan 

kesenangan, untuk menunjukan ikatan dengan orang lai, membangun dan 
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memelihara hubungan. Kedua, fungsi pengambilan keputusan, yakni 

memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat 

tertentu.
19

  

 Empat fungsi komunikasi berdasarkan kerangka yang 

dikemukakan William I. Gorden. Keempat fungsi tersebut, yakni 

komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan 

komunikasi instrumental, tidak saling meniadakan (mutually exclusive).
20

 

2. Perencanaan komunikasi 

a. Definisi Perencanaan Komunikasi 

  Menurut Robin Mehall, perencanaan komunikasi adalah sebuah 

dokumen tertulis yang menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan 

yang berhubungan dengan komunikasi dalam pencapaian tujuan, dengan 

cara apa yang dapat dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat dicapai, dan 

kepada siapa program komunikasi itu ditujukan, dengan peralatan dan 

dalam jangka waktu berapa lama hal itu bisa dicapai, dan bagaimana cara 

mengukur (evaluasi) hasil-hasil yang diperoleh dari program tersebut.
21

 

   Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam 

pekerjaan humas. Bentuk konkret dari suatu rencana adalah program kerja. 

Praktisi humas dituntut untuk dapat menyusun program kerjanya, baik 

program kerja jangka panjang maupun jangka pendek. Program kerja 

harus dipersiapkan secara cermat dan hati-hati agar dapat memberikan 

hasil yang nyata. Tanpa adanya program yang terencana, praktisi humas 

akan bekerja berdasarkan naluri atau insting saja sehingga mudah 

kehilangan arah, gampang tergoda mengerjakan hal-hal baru sementara 

pekerjaan yang lama belum terselesaika. Pada akhirnya, praktisi humas 

akan sulit memastikan sejauh mana kemajuan dan hasil-hasil konkret yang 

dicapai. Pada tahap merencanakan, hal yang pertama harus dilaksanakan 
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adalah penetapan tujuan. Tujuan yang dicapai bisa satu, bisa lebih dari 

satu.
22

 

b. Pentingnya Perencanaan Komunikasi 

  David M. Dozier meringkas pentingnya perencanaan. 

Proses menentukan tujuan dan sasaran public relations dalam bentuk yang 

terukur memiliki dua fungsi. Pertama, pemilihan tujuan serta sasaran 

public relations yang strategis dan dilakukan dengan hati-hati, terkait 

dengan pertumbuhan dan keberlangsungan hidup organisasi berfungsi 

untuk menjustifikasikan program public relations sebagai aktivitas 

manajemen yang dapat terus berjalan. Kedua, spesifikasi tujuan dan 

sasaran public relations dalam bentuk terukur menjadikan public relations 

dapat dipertanggungjawabkan serta membuat berhasil atau gagalnya 

program menjadi objektif dan konkret.
23

 

c. Tipe Perencanaan Komunikasi 

Perencanaan komunikasi pada dasarnya dapat dibedakan atas dua 

tipe, yakni :
24

 

1) Perencanaan Komunikasi Strategik   

Menurut Allan Hancokck, perencanaan komunikasi strategik 

merupakan komunikasi yang mengacu pada kebijaksanaan komunikasi 

yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang. 

Serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka 

pendek. Perencanaan strategik diwujudkan dalam target yang 

dikuantifikasi dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis terhadap 

tujuan yang ingin dicapai menurut kebijaksanaan komunikasi. 
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2) Perencanaan Komunikasi Operasional 

Adapun yang dimaksud dengan perencanaan komunikasi 

operasional adalah perencanaan yang memerlukan tindakan dalam 

bentuk aktivitas yang dirancang untuk pencapaian. Perencanaan 

komunikasi operasional dapat dibagi atas dua macam, yakni : 

a) Perencanaan infrastrukur komunikasi (hardware) yang biasa 

disebut perencanaan teknik atau physical planning karena 

menyangkut pengadaan alat-alat komunikasi. 

b) Perencanaan program komunikasi (software) adalah perencanaan 

yang mengarah pada knowlegde resource yang mencakup 

pengetahuan, keterampilan, struktur organisasi dan penyusunan 

program tentang kegiatan komunikasi apa yang akan dilakukan. 

d. Beberapa Pendekatan dalam Perencanaan Komunikasi  

Untuk menyusun suatu rencana yang baik diperlukan pendekatan 

sesuai dengan tujuan dan target sasaran yang dicapai. Banfiel dan 

Meyerson dalam D.Solihin menyatakan pendekatan perencanaan pada 

dasarnya dapat dilakukan dengna dua cara, yakni :
25

 

1) Pendekatan Perencanaan Rasional menyeluruh 

Ialah pendekatan perencanaan yang dilandasi suatu kebijaksanaan 

umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu 

kesatuan. Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap 

menyeluruh, dan terpadu. Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh 

sistem informasi. 

2) Pendekatan Perencanaan Terpilah 

  Ialah pendekatan perencanaan yang mempertimbangkan bagian-

bagian kebijaksanaan umum yang berkaitan langsung dengan unsur 

atau subsistem yang diprioritaskan. Pendekatan Perencanaan Terpilih 

pelaksanaannya lebih mudah dan realitas. 
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Dari perspektif komunikasi, John Middleton mengemukakan empat 

pendekatan teori yang sangat diperlukan dalam perencanaan komunikasi, 

yaitu :
26

 

a) Teori Pembangunan 

b) Teori Sosiologi  

c) Teori Komunikasi dan 

d) Teori Organisasi 

e. Hakikat Perencanaan Komunikasi 

Hakikat perencanaan komunikasi dapat dilihat dalam konteks:
27

 

1) Perencanaan Komunikasi sebagai Proses, memakai dua pendekatan isu 

pokok, yakni (1) perencanaan itu sendiri sebagai penerapan teori. 

Barangkali para praktisi kurang menerima pernyataan ini, karena teori 

sering digunakan untuk menjelaskan gejala dan bukannya menjadikan 

teori sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu dengan membuat 

proyeksi apa yang akan terjadi di masa depan.  

2) Perencaan Komunikasi sebagai Sistem, yakni komunikasi harus dilihat 

sebagai bagian integral dari suatu perencanaan nasional yang 

kedudukannya sama dengan perencanaan sektor lain.  

3) Perencanaan Komunikasi sebagai Alih Teknologi. Di sini teknologi 

kadang dipandang sebagai hal yang misterius.begitu misteriusnya, 

sehingga Webster meragukan para perncana komunikasi dapat 

membuat proyeksi penggunaan teknologi komunikasi di masa depan 

karena perubahan-perubahan di bidang ICT (Information, 

Communication, and Technology) sangat cepat dan drastis. Untuk itu 

John Spencer mengusulkan agar para perencana dalam menyusun 

perencanaan komunikasi melakukan pendekatan pada dua alternatif, 

yakni (1) penyusunan perencanaan komunikasi untuk jangka pendek 

dengan membuat proyeksi pertumbuhan dan perkembangan sistem 
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komunikasi yang ada, serta (2) penyusunan perencanaan komunikasi 

untuk jangka panjang dengan membuat proyeksi alternatif untuk masa 

depan dengan jangka waktu yang cukup lama.  

4) Perencanaan Komunikasi sebagai Aktivitas Ekonomi, di sini Stuart 

Wells melihat ada dua pendekatan ekonomi yang bisa dipakai dalam 

perencanaan komunikasi, yaitu (1) pendekatan ekonomi klasik, dan (2) 

pendekatan ekonomi Marxis. 

5) Perencanaan Komunikasi sebagai Evaluasi, dimaksudkan untuk 

mendapatkan hasil yang efektif dari pelaksanaan program, utamanya 

untuk melakukan revisi atau perubahan jika dalam proses 

pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan yang telah 

diterapkan.  

f. Beberapa Masalah yang Perlu Mendapat Perhatian dalam 

Penyusunan Perencanaan Komunikasi 

Beberapa masalah tersebut yakni :
28

 

1) Regulasi Internasional 

Dalam menyusun perencanaan komunikasi yang berskala internasional 

dan nasional, sedapat mungkin memberi perhatian terhadap regulasi 

atau peraturan-peraturan yang dikenakan secara internasional, 

utamanya yang terkait dengan penggunaan jaringan satelit misalnya.  

2) Kebijaksanaan Nasional  

Penyusuna perencanaan komunikasi juga tidak boleh mengabaikan 

kebijaksanaan nasional, baik yang tercantum di dalam Perencanaan 

Pembangunan Nasional (National Guideline) maupun regulasi atau 

Undang-Undang RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang 

RI No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang RI No. 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan lain sebagainya.  
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3) Desentralisasi  

Perencanaan yang berskala nasional umumnya dilakukan secara sentral 

oleh pemerintah Pusat, dan sering menimbulkan rasa enggan (setengah 

hati) untuk mendelegasikan ke tingkat daerah.  

4) Koordinasi komunikasi dan informasi sebagai sumber daya maupun 

sebgai sarana boleh dikata diperlukan hampir di semua level 

masyarakat. Karena itu dalam pengelolaannya diperlukan koordinasi, 

baik secara vertikal antara pust dan daerah maupun koordinasi 

horizontal antara kementrian atau departemen dalam 

mengoperasionalkan sumber daya komunikasi.  

5) Distribusi  

Komunikasi sebagai sarana yang bisa mendekatkan jarak dan 

menembus ruang, waktu, dan wilayah memerlukan perencanaan 

dengan memerhatikan kebutuhan. 

6) Partisipasi dan Umpan Balik 

Proses penyebaran informasi tidak boleh berlangsung hanya satu arah 

(one-way), tapi diharapkan bisa menumbuhkan partisipasi dalam 

bentuk umpan balik masyarakat (two-way communication). 

7) Riset dan Evaluasi 

Kebutuhan akan hasil penelitian (riset) untuk pengembangan program 

komunikasi sangat diperlukan dan menjadi salah satu pertimbangan 

dalam penyusunan perencanaan komunikasi. 

8) Tenaga dan Pelatihan  

Masalah sumber daya manusia dalam bidang komunikasi memang bisa 

menjadi krusial jika tidak ditangani secara hati-hati. Persoalan 

ketidakseimbangan antara sumber daya manusia dengan peralatan 

(infrastruktur) yang tersedia sering menjadi masalah yang krusial. 

Artinya peralatan yang serba canggih (sophisticated) ditangani oleh 

sumber daya manusia yang kurang terampil, atau sebaliknya SDM nya 

bagus sementara peralatan yang digunakan masih kuno dan tidak bisa 

bersaing. 
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9) Integritas  

Perencanaan komunikasi harus mempertimbangkan persoalan 

integritas. 

10) Pemilikan Media 

Pola pemilikan media sangat tergantung pada sistem komunikasi yang 

dianut oleh suatu negara. Selanjutnya sistem komunikasi pada 

dasarnya dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh negara yang 

bersangkutan. Dalam suatu negara yang menganut ideologi komunis 

atau authoritarian, maka pemilikan media biasanya dipegang oleh 

partai atau penguasa tertentu. Beda dengan negara-negara yang 

menganut ideologi demokrasi liberal, maka siapa saja bisa memiliki 

media (Surat kabar, Film, Radio, TV, Kantor Berita) sepanjang yang 

bersangkutan memiliki modal usaha untuk itu. 

g. Model Perencanaan Komunikasi  

Ada banyak model yang digunakan dalam studi perencanaan 

komunikasi, mulai dari model yang sederhana sampai kepada model yang 

rumit. Namun perlu diketahui bahwa penggunaan model dan tahapan 

(langkah-langkah) pelaksanaannya tergantung pada sifat atau jenis 

pekerjaan yang dilakukan.
29

 

 UNESCO membuat langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam 

perencanaan komunikasi, yakni :
30

 

1) Mengumpulkan data tentang status sumber daya komunikasi, apakah 

itu dioperasikan oleh pemerintah, swasta, atau kombinasi antara 

pemerintah dan swasta. 

2) Melakukan analisi tentang struktur dan sumber daya komunikasi yang 

ada, berapa banyak surat kabar, stasiun televisi dan radio, serta media-

media apa saja yang ada dalam masyarakat. 
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3) Melakukan analisis kritis terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat 

terhadap komunikasi, jenis informasi apa yang dibutuhkan, apakah 

hiburan, pendapat (opini), atau berita. 

4) Melakukan analisis terhadap komponen-komponen komunikasi mulai 

dari sumber, pesan, saluran atau media, penerima, dan umpan balik 

dari masyarakat. 

5) Melakukan analisis terhadap pengembangan komunikasi, apakah 

media mengalami kemajuan dalam hal jumlah tiras (oplah), sebaran, 

atau peringkat dalam tayangan. 

6) Menetapkan tujuan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan 

kebijaksanaan komunikasi yang ada. 

Tahapan perencanaan komunikasi yang dibuat oleh UNESCO di 

atas tentu saja tidak mengikat, tergantung dari kondisi dan keadaan 

program yang akan dilaksanakan. Untuk melaksanakan program-program 

komunikasi, dibawah ini dikemukakan salah satu langkah-langkah 

perencanaan komunkasi.
31

 

Model Perencanaan Komunikasi Cutlip dan Center 

Empat proses pokok menurut Scoot M. Cutlip dan Allen H. Center 

mengenai menyatakan bahwa proses perencanaan komunikasi yang 

menjadi landasan atau acuan untuk melakukan pelaksanaan, yaitu:
32

 

a) Penemuan fakta ( fact finding).  

 Langkah pertama ini melibatkan pengkajian dan pemantauan 

pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku yang terkait dengan tindakan 

dan kebijakan organisasi. Langkah ini menentukan “Apa yang sedang 

terjadi sekarang?” 

b) Perencanaan (planning).  

Informasi yang terkumpul pada langkah pertama digunakan untuk 

membuat keputusan mengenai publik, sasaran, tindakan dan strategi 
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komunikasi, taktik dan tujuan program. Langkah kedua ini menjawab, 

“Kita telah mempelajari situasi ini berdasarkan apa, apa yang harus 

diubah, dilakukan, atau dikatakan”. 

c) Komunikasi (communication).  

Langkah ketiga melibatkan implementasi program dari tindakan 

dan komunikasi yang telah didesain untuk mencapai tujuan spesifik 

bagi setiap publik untuk mencapai sasaran program. Pertanyaan pada 

langkah ini, “Siapa yang akan melakukan dan memberitahukan 

program ini, serta kapan, dimana, dan bagaimana”. 

d) Evaluasi (evalution) 

Tahap terakhir pada proses ini melibatkan kesiapan penilaian, 

implementasi, dan hasil dari program tersebut. Penyesuaian telah 

dibuat sejak program terimplementasi, berdasarkan umpan balik 

evaluasi mengenai bagaimana program tersebut berhasil atau tidak. 

Program dapat dilanjutkan atau dihentikan berdasarkan pertanyaan 

“Bagaimana yang sedang kita kerjakan atau baagaimana yang telah 

kita kerjakan”. 

3. Humas (Hubungan Masyarakat) 

a. Definisi Hubungan Masyarakat 

Humas (Hubungan Masyarakat) adalah bidang atau fungsi tertentu 

yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat 

komersial (perusahaan) maupun organisasi yang nonkomersial.
33

 

Humas, yang merupakan terjemahan bebas dari istilah public 

relations atau PR, kedua istilah ini akan dipakai secara bergantian, itu 

terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi 

yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya.
34

 

Menurut defenisi kamus terbitan Institute of Public Relations 

(IPR), yakni sebuah lembaga humas terkemuka di Inggris dan Eropa, 

terbitan bulan november 1987, “humas adalah keseluruhan upaya yang 
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dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka 

menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian anttara suatu 

organisasi dengan segenap khalayaknya”. Jadi, humas adalah suatu 

rangkaian kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai suatu 

rangkaian kampanye atau program terpadu, dan semuanya itu berlangsung 

secara berkesinambungan dan teratur. Kegiatan humas sama sekali tidak 

bisa dilakukan secara sembarangan atau dadakan. Tujuan humas itu sendiri 

adalah untuk memastikan bahwa niat baik dan kiprah organisasi yang 

bersangkutan senantiasa di mengerti oleh pihak-pihak lain yang 

berkepentingan (atau, lazim disebut sebagai seluruh “khalayak” atau 

publiknya).
35

 

    Mengenai defenisi humas, Edward L. Bernays seorang pelopor 

humas di Amerika serikt dalam bukunya public relations (1952), 

menjelaskan bahwa purel mencakup tiga aspek, yakni :
36

 

1) Memberi informasi kepada masyarakat 

2) Mengajak masyarakat untuk mengubah sikap dan perilaku mereka 

3) Melakukan usaha-usaha untuk meyatukan sikap dan tindakan suatu 

lemabaga atau organisasi dengan publiknya, atau sebaliknya. 

Dalam kamus terkenal Amerika Serikat Webster’s Internasional 

Dictionary, dijelaskan bahwa praktek humas adalah :
37

 

a. Promosi untuk membina hubungan yang baik antara kelompok 

individu atau institusi dengan publik tertentu atau masyarakat umum 

melalui penyebaran informasi yang mudah dipahami 

b. 1.) Saling pengertian dan hubungan baik yang dicapai antara individu,      

organisasi, instansi dengan publik mereka. 

2.) Penggunaan metode untuk mencapai hubungan baik 

c.  1.) Penggunaan ilmu pengetahuan untuk menjalin hubungan baik yang 

saling menguntungkan. 
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     2.) Penggunaan tenaga terampil untuk melaksanakan pekerjaan. 

b. Fungsi Humas  

Berdasarkan definisi-defenisi humas yang dikemukakan diatas, 

maka seorang humas yang profesional bertanggung jawab pada tiga fungsi 

utama, yakni : Menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan 

dengan organisasinya, Memberi saran kepada, pemimpin tentang cara-cara 

mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya, Menggunakan 

komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum.
38

 

c. Tujuan Humas 

Tujuan humas adalah mengadakan/ menghasilkan pendapat 

umum/kerjasama yang menguntungkan bagi pihak komunikator. Akan 

tetapi perbedaan dalam situasi dan falsafah demokrasi menginginkan, 

bahwa kerjasama itu didasarkan pada kepentingan Bersama. Dengan 

demikian teknik dari humas ialah menyelami jiwa dan kepentingan dari 

komunikan, supaya apabila khalayak atau konsumen berubah, pihak 

komunikator dapat mengadakan penyesuaian diri terhadapnya. Yang 

terpenting dari pengadaan kegiatan humas ialah bahwa kalau perubahan 

kepentingan dan perhatian terjadi pada pihak masyarakat luas, 

komunikator dapat cepat mengadakan penyesuaian terhadapnya.
39

  

4. Kanwil DJP Riau dan Kepri 

 Berikut Visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, yakni:
40

 

a. Visi Direktorat Jenderal Pajak 

 Menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi 

menjamin kedaulatan dan kemandirian negara.  

b. Misi Direktorat Jenderal Pajak  

 Menajamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri 

dengan : 
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1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela 

yang tinggi dan penegakan hokum yang adil  

2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan 

kewajiban perpajakan 

3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan professional, dan  

4) Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja 

5) Kantor wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau adalah unit     vertikal 

Direktorat Jenderal Pajak di daerah yang membawai beberapa kantor 

pelayanan pajak pratama dan dua buah kantor pelayanan pajak madya. 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau ini bertempat di Jl. 

Jend Sudirman 247, Kota Pekanbaru.
41

 

5. Sosialisasi  

a. Definisi Sosialisasi  

Menurut Bruce J. Cohen, sosialisasi memiliki beberapa tujuan, 

yaitu:
42

 

1) Memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan bagi individu       

pada masa kehidupannya kelak. 

2)  Memberikan bekal kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif 

dan mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis, dan 

berbicara. 

3)  Mengendalikan fungsi-fungsi organik melalui latihan-latihan mawas 

diri yang tepat. 

4)  Membiasakn diri individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok 

yang ada pada masyarakat 

5)  Membentuk sitem perilaku melalui penglaman yang dipengaruhi oleh 

watak pribadinya, yaitu bagaimana ia memberikan reaksi terhadap 

suatu pengalaman menuju proses pendewasaan. 

Melalui proses sosialisasi seseorang atau sekelompok orang 

menjadi mengetahui dan memahami bagaimana ia atau mereka harus 
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bertingkah laku di lingkungan masyarakat; juga mengetahui, dan 

menjalankan hak-hak dan kewajibannya berdasarkan peranan-peranan 

yang dimilikinya.
43

 

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan hakikat dari sosialisasi 

itu sendiri, yaitu :
44

 

1.) Dalam arti sempit, sosialisasi merupakan seperangkat kegiatan 

masyarakat yang didalamnya individu-individu belajar dan diajar 

memahirkan diri dalam peranan sosial sesuai dengan bakatnya. 

2.) Dalam arti luas, sosialisasi merupakan proses seseorang  mempelajari 

dan menghayati (mendarahdagingkan) norma-norma kelompok atau 

“kesatuan kerja” ditempat ia hidup shingga ia sendiri menjadi seorang 

pribadi yang unik dan berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. 

Sosialisasi adalah suatu proses yang diikuti secara aktif oleh dua 

pihak yang disosialisasi. Aktivitas pihak yang mensosialisasi, seperti kita 

ketahui, disebut aktivitas melaksanakan sosialisasi, sedangkan aktivitas 

pihak yang disosialisasi disebut aktivitas internalisasi.
45

 

b. Tipe Sosialisasi 

Tipe sosialisasi setiap kelompok masyarakat mempunyai standar 

dan nilai yang berbeda. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari 

tipe sosialisasi. Ada dua tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi tersebut 

adalah sebagai berikut :
46

 

1) Formal  

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang 

menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan 

disekolah dan pendidikan militer.  
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2) Informal  

Sosialisasi tipe ini terdapat dimasyarakat atau dalam pergaulan yang 

bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota 

klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. 

6. Program E-Billing 

a. Definisi Program E-Billing 

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak 

menginformasikan bahwa mulai 1 Juli 2016 pembayaran pajak di seluruh 

bank persepsi dan kantor pos hanya dapat dilakukan secara “online” atau 

daring melalui “e-Billing”.
47

 Pembayaran pajak dilakukan secara 

elektronik dengan menggunakan kode Billing, berpa 15 digit kode angka, 

yang diterbitkan melalui system billing pajak. Untuk itu, kepada semua 

Wajib Pajak disarakan untuk segera mencoba menggunakan e-Billing dan 

memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa kendala serta terhindar dari 

sanksi-sanki perpajakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya 

sesuai aturan yang berlaku.
48

 

Program E-billing System ini adalah sistem pembayaran elektronik 

(Billing System) berbasis MPN-G2 yang memfasilitasi wajib pajak untuk 

membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih 

akurat.
49

 

b. Manfaat Program E-Billing 

  Manfaat program E-Billing ialah :
50

 

1) Lebih mudah 

Anda tidak harus lagi mengantri di loket teller untuk melakukan  

pembayaran,. Sekarang anda dapat melakukan transaksi pembayaran 
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pajak melalui Internet Banking cukup dari meja kerja anda atau 

melalui mesin ATM yang anda temui disepanjang perjalanan anda. 

 Anda tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor 

Pos Persepsi. Sekarang anda hanya cukup membawa catatan kecil 

berisi kode Billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. 

Cukup tnjukkan kode Billing tersebut ke Teller atau masukkan sebagai 

kode pembayaran pajak di mesin ATM banking. 

2) Lebih cepat 

Anda dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam 

hitungan menit dari manapun anda berada. 

Jika anda memilih teller bank atau kantor pos sebagai sarana 

pembayaran, sekarang anda tidak perlu menunggu lama teller 

memasukkan data pembayaran pajak nada. Karena kode billing yang 

anda tunjukkan akan memudahkan teller mendapatkan data 

pembayaran berdasarkan data yang telah anda input sebelumnya.  

Antrian di bank atau kantor pos akan sangat cepat berkurang 

karena teller tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran pajak.  

3) Lebih akurat 

Sistem akan membimbing anda dalam pengisian SSP elektronik 

dengan tepat dan benar sesuai dengan transaksi perpajakan anda, 

sehingga kesalahan data pembayaran seperti kode akun pajak dan jenis 

setoran, dapat dihindari. 

Kesalahan input data yang biasa terjadi diteller dapat 

terminimilisasi kerena data yang akan muncul pada layar adalah data 

yang telah anda input sendiri sesuai dengan transaksi perpajakan anda 

yang benar. 

7.  Wajib Pajak 

a. Definisi Wajib Pajak  

Istilah wajib pajak secara umum bisa diartikan sebagai orang atau 

badan yang dikenakan wajib pajak. Dalam undang-undang KUP lama, 

istilah Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang 
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menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan 

untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau 

pemotong pajak tertentu.
51

  

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (UU KUP yang baru, 

definisi Wajib Pajak diubah menjadi :
52

 

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan”.  

b. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

1) Kewajiban Wajib Pajak 

Berikut ini adalah kewajiban Wajib Pajak :
53

 

a) Kewajiban Mendaftarkan Diri  

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif 

dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan berdasarkan system self assessment, wajib 

mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk 

dicatat sebagai Wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak. 

b) Kewajiban Membuat Pembukuan Atau Pencatatan 

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Indonesia wajib 

menyelenggarakan pembukuan.  

c) Kewajiban Membuat Faktur Pajak 

  Dalam hal terjadi penyerahan barang Kena Pajak dan penhyerahan 

Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan 

Barang Kena Pajak dan menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib 
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memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan 

memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak. (Pasal 13 

ayat (1) Undang-undang KUP). 

d) Kewajiban Pemotong/Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan 

Pajak 

e) Kewajiban mengisi dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT) 

f) Kewajiban Dalam Hal Diperiksa  

g) Kewajiban Memberi Data  

2) Hak Wajib Pajak 

 Berikut Hak-hak Wajib Pajak, yaitu :
54

 

a) Hak Atas Kelebihan Membayar Pajak 

b) Hak Dalam Hal Wajib Pajak Dilakukan Pemeriksaan 

c) Hak Kerahasiaan Bagi Wajib pajak 

d) Hak Untuk Penganggurann atau Penundaan Pembayaran  

e) Hak Untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan 

f) Hak Untuk Pengurangan PPh Pasal 25 

g) Hak Untuk Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 

h) Hak Untuk Pembebasan Pajak 

i) Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayarn Pajak 

j) Hak untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah 

k) Hak Untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan 6 penelitian terdahulu 

yang  relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Perencanaan 

Komunikasi Humas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan 

Kepulauan Riau Dalam Mensosialisasikan Program E-Billing Kepada Wajib 

Pajak. 

1. Zulkipli dengan judul “Perencanaan Badan Narkotika Nasional Provinsi 

Sumatera Selatan Dalam Mensosialisasikan Bahaya Penyalahgunaan 
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Narkoba Melalui Media Massa”.
55

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskripif kualitatif. Hail penelitian ini 

menjelaskan bagaimana proses sosialisasi yang telah di rencanakan dan 

sejumlah langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan.  

2. Citra Dwi Estry dengan judul “Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan 

Billing System (studi kasus pada PT Metalindo Guna Teknik Industri)”.
56

 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengevaluasi persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan Billing System. 

Penelitian ini dilakukan di PT. Metalindo Guna Teknik Industri yang 

berlokasi di Jakarta Timur. Penelitian ini juga sudah menunjukkan 

bagaimana respon Wajib Pajak di PT Metalindo Guna Teknik Industri 

bahwa mereka setuju atau tidak setuju dengan adanya Billing System 

tersebut. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu 

terlihat pada metode yang digunakan, penelitian diatas menggunakan 

metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif. 

Perbedaan lain yaitu penelitian diatas berfokus pada persepsi wajib pajak 

terhadap e-billing. sedangkan penelitian penulis berfokus pada 

perencanaan komunikasi dalam sosialisasi e-billing. 

3. Sekar Komariah dengan judul “Perencanaan Komunikasi Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Balik Papan dalam 

Mensosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 

Masyarakat Kota Balik Papan”.
57

 Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. 

Hasil penelitian ini adalah sosialisasi BPJS berhasil diaksanakan dengan 

baik, yaitu dapat diketahuinya dari respon masyarakat balikpapan yang 

mulai mengikuti program BPJS kota Balikpapan. Perbedaan penelitian 
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diatas dengan penelitian penulis yaitu penelitian diatas berfokus pada hasil 

dari perencanaan komunikasi atau respon dari masyarakat tentang 

sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, sedangkan penulis 

berfokus pada proses perencanaan komunikasi dari penemuan fakta sampai 

evaluasi.  

4. Syaiful Ardiansyah (Universitan Islam Negeri Sunan Kalijaga) tahun 2013 

dengan judul “Perencanaan Komunikasi Pemasaran Terpadu Pariwisata 

Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga 

Kabupaten Sragen)”.
58

 Metode ini menggunakan desriptif kualitatif. 

Masalah yang terjadi, perencanan komunikasi terpadu pariwisata daerah 

dengan melakukan melakukan studi pada Dinas Kebudayaan,Pemuda dan 

Olahraga Hasil penelitian ini telah menggunakan model perencanaan 

George E.Belch& Micahel A.Belch. perbedaan penelitian diatas dengan 

penelitian penulis adalah terletak pada model perencanaan yang 

digunakan. Penulis menggunakan model perencanaan Cutlip dan Center. 

5. Irza Darini Paramitha, M. Subur Drajat, Ani Yuningsih (Universitas Islam 

Bandung) tahun 2015 dengan judul “Perencanaan Komunikasi Bank 

Mandiri dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan”.
59

 Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan 

model perencanaan komunikasi Cultip dan Center. hasil penelitian ini 

menggunakan model perencanaan komunikasi Cutlip dan Center  untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan dari Bank Mandiri Cabang Simpang 

Tiga, Tarakan. Perencanaan komunikasi yang dilakukan bertahap dari 

mengidentifikasi masalah, merencanakan, berkomunikasi dan melakukan 

evaluasi. Perbedaan dari penelitian diatas adalah penelitian diatas berfokus 

pada perencanaan komunikasi dalam meningkatkan pelayanan sedangkan 

penulis berfokus pada perencanaan komunikasi humas dalam melakukan 
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sosialisasi. Hanya saja ada kesamaan dari penelitian diatas dengan penulis, 

yaitu sama-sama menggunakan model perencanaan komunikasi Cutlip dan 

Center. 

6. I Nyoman Toni Artana Putra dengan judul “Efektivitas Sistem Dan 

Prosedur Pembayaran Pajak Secara Elektronik ( Biling System ) Bagi 

Wajib Pajak”.
60

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini 

menjelaskan/ mendeskripsikan efektivitas sistem pembayaran pajak secara 

elektronik dengan sumber data dari dokumen surat setoran elektronik yang 

dimiliki oleh wajib pajak di Kantor Konsultan Pajak Kadek Sumadi & 

Rekan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami 

bagaimana efektivitas sistem dan prosedur pembayaran pajak secara 

elektronik ( Billing System ) bagi wajib pajak. Perbedaan nya dengan 

penelitian penulis yaitu penelitian diatas berfokus pada keefektivitasan 

penggunaan pembayaran pajak secara e-billing bagi wajib pajak. 

Sedangkan penulis berfokus pada perencanaan komunikasi humas dalam 

mensosialisasikan e-billing kepada wajib pajak.  

 

C. Kerangka Pikir 

 Perencanaan komunikasi untuk menjadi solusi dalam masalah 

tersebut. Karena sebuah proses pelaksanaan yang dilaksanakan tidak luput 

dari berbagai rintangan atau hambatan. Oleh karena itu, perencanaan 

komunikasi dimaksudkan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada guna 

mencapai efektivitas komunikasi, sedangkan sisi fungsi dan kegunaan 

komunikasi perencanaan diperlukan untuk mengimplentasikan program-

program yang dingin dicapai, apakah itu untuk pencitraan, pemasaran, 

penyebarluasan gagasan, kerja sama, atau pembangunan infrastruktur 

komunikasi.
61
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 Perencanaan komunikasi ini dilakukan bertujuan untuk 

mensosialisaikan program E-Billing kepada Wajib Pajak untuk sehingga 

sosialisasi yang dilakukan tersebut bisa sampai dan diketahui oleh Wajib 

Pajak.  

 Perencanaan komunikasi dapat dilakukan dengan model perencanaan 

komunikasi Cutlip dan Center. pada model perencanaan komunikasi Cutlip 

dan Center dikemukakan terdapat empat indikator yaitu :
62

 

1. Penemuan fakta ( fact finding).  

 Langkah pertama ini melibatkan pengkajian dan pemantauan pengetahuan, 

opini, sikap, dan perilaku yang terkait dengan tindakan dan kebijakan 

organisasi. Langkah ini menentukan “Apa yang sedang terjadi sekarang?” 

2. Perencanaan (planning).  

 Informasi yang terkumpul pada langkah pertama digunakan untuk 

membuat keputusan mengenai publik, sasaran, tindakan dan strategi 

komunikasi, taktik dan tujuan program. Langkah kedua ini menjawab, 

“Kita telah mempelajari situasi ini berdasarkan apa, apa yang harus 

diubah, dilakukan, atau dikatakan”. 

3. Komunikasi (communication).  

 Langkah ketiga melibatkan implementasi program dari tindakan dan 

komunikasi yang telah didesain untuk mencapai tujuan spesifik bagi setiap 

publik untuk mencapai sasaran program. Pertanyaan pada langkah ini, 

“Siapa yang akan melakukan dan memberitahukan program ini, serta 

kapan, dimana, dan bagaimana”.  

4. Evaluasi (evalution) 

 Tahap terakhir pada proses ini melibatkan kesiapan penilaian, 

implementasi, dan hasil dari program tersebut. Penyesuaian telah dibuat 

sejak program terimplementasi, berdasarkan umpan balik evaluasi 

mengenai bagaimana program tersebut berhasil atau tidak. Program dapat 
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dilanjutkan atau dihentikan berdasarkan pertanyaan “Bagaimana yang 

sedang kita kerjakan atau baagaimana yang telah kita kerjakan”. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan teori 

perencanaan komunikasi model Cutlip dan Center. Model perencanaan 

komunikasi memiliki empat indikator , yaitu : 

1. Penemuan fakta. Maksud dari penemuan fakta dalam penelitian ini adalah 

adanya identifikasi masalah yang terjadi di Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Riau dan Kepri. Permasalahan yang terjadi yaitu 

kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sistem 

pembayaran pajak yang dilakukan sangat lama dan prosedur 

pembayarannya yang ribet sehingga  masih banyak wajib pajak yang 

belum mengerti dengan prosedur pembayarannya serta membuang 

banyak waktu bagi para Wajib Pajak, maka dari itu tindakan yang 

dilakukan Kanwil DJP Riau dan Kepri yaitu mensosialisasikan program 

E-Billing yang memfasilitasi Wajib Pajak untuk membayarkan pajak nya 

dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. 

2. Perencanaan. Setelah melakukan identifikasi masalah, Humas Kanwil 

DJP Riau Dan Kepri menyiapkan perencanaan yang mempunyai tujuan 

untuk mensosialisasikan Program E-Billing. 

3. Komunikasi. Perencanaan yang telah disiapkan dikomunikasikan kepada 

Wajib Pajak baik secara langsung ataupun menggunakan media. 

4. Evaluasi. Langkah terakhir ini dilakukan setalah adanya perencanaan-

perencanaan yang dilakukan dan disebarkan kepada Wajib Pajak dan 

melakukan evaluasi bertujuan agar masalah yang terjadi dapat 

diminimalisirkan. 
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 Untuk memudahkan dalam memahami kerangka pikir dalam penelitian 

ini, perhatikan gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PIKIR 
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